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Nazorginformatie na 
Infliximab therapie; 
Remicade/ Remsima

U hebt vandaag een infuus gehad met Infliximab ( Remicade/ Remsina) . 

Wat is Infliximab ( Remicade /Remsima) ? 
Infliximab is een TNF-blokker. Het blokkeert de werking van TNF-alpha. Dit is een stof (eiwit) die 
van nature in het lichaam aanwezig is. TNF-alpha speelt een belangrijke rol in het 
ontstekingsproces. Het zorgt ervoor dat een ontsteking op gang komt, zodat bijvoorbeeld een 
bacterie of virus onschadelijk wordt gemaakt. De ontsteking neemt dan weer af. Bij de ziekte van 
Crohn en bij Colitis Ulcerosa houdt TNF-alpha de chronische ontsteking in stand. Infliximab zorgt 
er dan voor dat ontstekingen in kracht verminderen en nieuwe ontstekingen worden voorkomen. 

Op internet kunt u uitgebreide informatie vinden over Infliximab. Wanneer u thuis geen internet 
heeft zal de verpleegkundige u aanbieden deze informatie voor u uit te printen zodat u de 
informatie naar behoefte kunt doorlezen. 

Effect van Infliximab
Het is niet te voorspellen wanneer u precies merkt of de Infliximab werkt. Uw behandeld arts houdt 
u onder controle en zal dit met u bespreken. 

Bijwerkingen
Zoals bij alle geneesmiddelen, kan ook het gebruik van Infliximab  bijwerkingen geven. Let wel, 
niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen. Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de 
toediening of vlak daarna zijn:

 Overgevoeligheidsreactie als gevolg van het infuus. Uw lichaam kan schrikken doordat het 
in korte tijd een kwart liter extra volume in de bloedbaan krijgt. Dit kan zich uiten door 
schommelingen in de bloeddruk. De verpleegkundige controleert daarom regelmatig de 
bloeddruk. Ook kunnen lichtheid in het hoofd en een warm gevoel optreden. Deze klachten 
nemen na de infusie meestal snel af. 

 Overgevoeligheidsreactie als gevolg van het middel of één van de bestandsdelen. De 
meest voorkomende verschijnselen zijn; huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen 
met ademhalen zoals benauwdheid en een piepende ademhaling of daling van de 
bloeddruk. Dit kan tot één uur na de infusie optreden, ook als eerdere behandelingen wel 
goed zijn gegaan. 

Eventuele bijwerkingen worden tijdens de behandeling door de verpleegkundige behandeld en 
aan uw arts doorgegeven. 
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Er zijn ook bijwerkingen die kunnen optreden na de toediening van Infliximab. Belt u dan zo snel 
mogelijk naar een van onderstaande telefoonnummers:

Tot 17.00: polikliniek  interne geneeskunde
075 650 25 80

Na 17.00: afdeling Spoedeisende Hulp
075 650 26 00

De bijwerkingen die kunnen optreden zijn:
 Gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel, waardoor ademen of 

slikken bemoeilijkt wordt 
 Pijn of zwakheid in borst, spieren, gewrichten of kaken
 Netelroos of andere tekenen van een allergische reactie
 Koorts
 Huiduitslag, jeuk
 Kortademigheid tijdens een inspanning of wanneer u gaat liggen
 Moeilijke ademhaling en droge hoest
 Problemen met urineren
 Hartritmestoornissen (hartkloppingen)
 Een licht gevoel in het hoofd of hoofdpijn
 Heesheid en/ of hoesten
 Tekenen van problemen met het zenuwstelsel toevallen/ stuipen, tintelingen of 

gevoelloosheid in een lichaamsdeel
 Slap gevoel in armen en/ of benen
 Oogproblemen, veranderingen in het zien
 Tekenen van lever- of miltproblemen: ogen die geel worden, huid die geel wordt, 

donderbruin gekleurde urine, pijn in de bovenbuik

Controle:
Wanneer u nog geen vervolgafspraak heeft krijgt u een afspraak mee voor controle op de 
polikliniek Interne Geneeskunde.  

Zwangerschap
Indien u een kinderwens heeft, overleg dan altijd eerst met uw behandeld arts over deze wens en 
wat het gebruik van Infliximab hierin betekent.


